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1. Aanleiding 

 Toedieningsschema’s van oncologische medicatie vereisen veelal veelvuldig 
bezoek van patiënten aan de dagbehandeling 

 Erasmus MC werd door diverse leveranciers van oncologische medicatie 
benaderd met het aanbod om medicatie thuis te laten toedienen 

 Het Erasmus MC wil de regie over de medicatie in eigen handen houden en 
het proces zelf bepalen 

 Aanleiding om te onderzoeken hoe thuistoediening van oncologische 
medicatie kan plaatsvinden op verantwoorde wijze 

 

 

 



Gekozen medicatie 

Voor het project: 

 Bortezomib  (Velcade) 

 Azacitidine  (Vidaza) 

 Trastuzumab  (Herceptin) 

 

De pilot (12 maanden) start met:  

 Bortezomib  (Velcade) 

 

 



2. Doelen van het project  

Doel project 

 Toetsen van de haalbaarheid van de toediening van oncologische medicatie in de 
thuissituatie op meerdere aspecten: wettelijke kaders, financiering, praktische 
uitvoerbaarheid, veiligheid, patiëntvriendelijkheid en kwaliteit 

 Ontwikkelen van een transmuraal zorgtraject (door intra- en extramurale zorg 
te combineren), waarbij de patiënt centraal staat 

 De tevredenheid van patiënten toetsen indien het Erasmus MC het mogelijk maakt om 
diverse toedieningen thuis te laten verzorgen door een specialistisch verpleegkundige 

 

Samenwerkingspartner voor de duur van de pilot 

 Thuiszorginstelling Laurens is geselecteerd op basis van pakket van eisen; o.a. 
kwaliteitssystemen, logistieke eisen, landelijke dekking, medisch inhoudelijke eisen, 
bereidheid om te werken met protocollen Erasmus MC 

 Mediq is geselecteerd voor het transport van bloed en medicatie 
 

 



3. Zorgtraject 

Hoe ziet het behandelschema Bortezomib eruit? 

 Voorwaarde is dat patiënt voldoet aan inclusiecriteria  
 Is niet belast met een belemmerende psychische stoornis waardoor de zelfredzaamheid 

is verminderd 

 Spreekt en begrijpt de Nederlandse taal goed of kan zich duidelijk verwoorden in de 
Engelse taal 

 Staat achter de medicatie toediening thuis (incl. gegevens uitwisseling zorgverleners) 

 Heeft inzicht in de eigen gezondheidstoestand en kan dit rapporteren 

 

 1e cyclus altijd op behandelcentrum 

 Afbouwschema van behandelcentrum naar thuis 

 Bij start nieuwe cyclus altijd bezoek arts en behandelcentrum  

 Allereerst bloedbeeld controle, na goede uitslag bloedwaardes (controle 
door arts) volgt de thuisdoening 



We kunnen u goed behandelen voor deze ziekte. 

Het medicijn zorgt dat het M-proteïne in uw bloed 

gaan zakken. Ik stuur u door voor uitleg naar het 

verpleegkundig spreekuur. 



In deze zorggids kunt alles lezen 

over de behandeling.  U krijgt de 

medicatie op de dagbehandeling. Als 

de arts de kuur heeft geautoriseerd.  



Ik zie dat het medicijn is 

goed gekeurd door de 

arts. Ik ga het gelijk 

bestellen bij onze 

ziekenhuisapotheek. 



Het medicijn ga 

ik toedienen 

onder de huid.  



Wat fijn, de behandeling bij deze 

patiënt gaat volgens verwachting. 

De M-proteïne dalen en er zijn 

bijna geen bijwerkingen. We 

kunnen de behandeling thuis toe 

dienen.  



De benodigde overdrachtsdocumenten 

worden in orde gemaakt en verstuurd 



Ik zie dat u de behandeling 

deels thuis toegediend gaat 

krijgen. Er wordt één dag van te 

voren bij u thuis bloed geprikt  



Ik geef u de bloedbuizen en 

de folder mee.  



Ik heb de gegevens van de 

patiënt gekregen van het 

Erasmus MC. Ik plan deze 

meteen in. 



Goedemorgen, met Laurens 

thuiszorg. Ik wil graag een koerier 

bestellen om bloedbuizen op te 

halen bij een patiënt.  



Op naar de patiënt op 

de dag van de 

geplande bloedafname  



Ttrriinnggg 



1,2,3 hier komt de 

prik  



Ik plaats de bloedbuizen in 

de blisterverpakking en in 

de envelop voor transport.  



Ik vul de polyneuropathie lijst in. Heeft u op 

dit moment klachten van tintelingen in uw 
handen? Heeft u ook andere klachten dan 

vul ik meteen één van de 

verpleegprobleemlijsten in.  



Goedemorgen ik neem de 

bloedbuizen mee naar het 

algemeen klinisch chemisch 

laboratorium in het Erasmus 

MC centrumlocatie.  



Dank je wel. Ik ga 

de bloedbuizen 

meteen verwerken.  



Het bloed ga ik 

nu verwerken. 



Goedemiddag, ik zie uw 

bloedwaarden in de 

computer. Deze zien er 

goed uit. Hoe gaat het met 

u? Heeft u klachten?  

Fijn dat het goed gaat. Ik 

autoriseer de kuur.  



Als de patiënt niet in het 

Erasmus MC is, dan kom 

ik de medicatie één dag 

later thuis brengen. 



Ik heb de medicatie uit de koelkast 

gehaald bij de patiënt. Na een dubbele 

controle met de toedieningsopdracht en 

een collega, dien ik het medicijn toe.  



Ik rapporteer de 

gegevens over de 

toediening en faxmail 

deze naar het Erasmus 

MC.  



4. Huidige status project 

 Gekozen middel: Bortezomib (Velcade)  

 Eerste patienten geincludeerd 

 Pilot mogelijk verlengd om meer patienten Bortezomib te kunnen toetsen, 
tevens starten met nieuw middel  

 2017 mogelijke implementatie buiten een pilotsetting, zaken die daarbij van 
belang zijn 

 Financieringsstructuur incl. capaciteitsanalyse (wordt uitgevoerd 
parallel aan project). 

 Keuzevrijheid van de patiënt voor thuiszorg (wordt geanalyseerd 
tezamen met juridische dienst). 

 

 

 



5a. Kritische Succesfactoren 

1) Voorafgaand aan het project goede samenwerkings-partners 
uitkiezen die bereid zijn te investeren (met name in FTE) in een 
dergelijk project. EMC heeft ten aanzien van de thuiszorg een pakket 
van eisen opgesteld en een aantal thuiszorgorganisatie laten pitchen. 

 
2)   Stevige projectleider die zich dedicated kan inzetten voor het project.  

Projectleider bewaakt voortgang en toetst de voortgang van de 
deelprojecten.  
 Alle deelnemers binnen de keten zitten in projectteam  
 UMC is in de lead, maar projectleider bij thuiszorgorganisatie is 

handig 
 Instellen stuurgroep voor besluitvorming 
 Instellen deelprojecten; zorg/ logistiek/ financieel 



5b. Kritische Succesfactoren 

3)  Vooraf een duidelijke Business Case opstellen met de ingeschatte    
kosten, en wie deze in de pilot fase voor zijn/ haar rekening gaat nemen.  
 
4)  Goed uitgewerkt ketenproces (bijvoorbeeld Visio) waar iedereen zich 
in herkent. Duidelijke afspraken inzake overdracht en de daarbij 
behorende overdrachtsdocumenten. 



6a. Knel- en leerpunten 

• Het proces van Bortezomib is complex en vergt (ook na de pilot) veel 
coördinatie, hier moet capaciteit voor ingepland worden. 
• Het proces rondom bloedtransport heeft een kort tijdspad dit moet 

goed ingeregeld worden 
• In de pilotfase zijn weinig patiënten waardoor het geen 

routinematig proces wordt, dit maakt het foutgevoeliger. 
• Betrek voldoende medewerkers die het uiteindelijk uit moeten 

gaan voeren bij het proces, verkleint de kwetsbaarheid in geval de 
projectmedewerker/ leider weg is. 

• De rol van de arts is groot in het proces en wellicht door het EMC bij 
start onderschat. 
• Zij moeten bij aanvang goed aangeven dat het thuismedicatie 

betreft om de start van het proces goed te laten verlopen. 
• Draagvlak noodzakelijk om o.a. patiënten te includeren. Een 

betrokken arts die er actief bij betrokken is, is noodzakelijk. 



6b. Knel- en leerpunten 

• Landelijke dekking was een eis bij aanvang van het project. Om dit te 
bewerkstelligen werkt de thuiszorgorganisatie met 
onderaanneemschap.  Deze constructie is qua aansturing/ e.d. niet 
ideaal. 

• De wijze van financiering van de pilot binnen de huidige regels en 
richtlijnen rondom DOT is complex en diffuus. Voornoemde heeft bij 
EMC tot vertraging geleid. 
• Huidige DOT financiering in stand houden is mogelijk, echter pilot 

kosten moeten gefinancierd worden uit eigen middelen  moet 
akkoord voor komen wie deze kosten gaat dragen. 

• Patiënt tevredenheid is lastig te meten omdat in de pilot gewerkt wordt 
met weinig patiënten (die ieder meerdere toedieningen verkrijgen). 
Representatieve resultaten uit de pilot verkrijgen is lastig ivm kleine N. 



Vragen? 

Het projectteam op alfabetische volgorde: 

Jan Dietert Brugma (Apotheker, Erasmus MC), Yvon Glazenborg (Financieel adviseur, Erasmus MC), Erna Elfrink (Sectorhoofd, Ambulante 

zorg, Erasmus MC), Paul Janssen (Apotheker, Erasmus MC), Simone van der Linden (Verpleegkundig Specialist, Erasmus MC), Simone 

Markus (Senior adviseur Bedrijfsvoering, Erasmus MC, projectleider namens Erasmus MC), Elly Reijm (Senior verpleegkundige, Erasmus MC), 

Femke de Velde (Apotheker, Erasmus MC) 

 

Bianca Buijck (Adviseur Laurens, projectleider namens Laurens),Marieke Huizer (Verpleegkundige, Laurens Specialistisch team), Babs 

Rikkelman (Verpleegkundige, Laurens Specialistisch team), Hans Smithoek ( Teamleider, Laurens Specialistisch team) 

 

Met dank aan: 

Annemiek  Broijl (Hematoloog, Erasmus MC), Maja de Jonge (Oncoloog Erasmus MC), Marieke Kruip (Hematoloog, Erasmus MC), Agnes Jager 

(Oncoloog Erasmus MC), Wijnie Nijssen (unithoofd bureau nazorg), Esmée El Kourchi Nuninga 
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